
от дейности 

финансирани 

от платени 

услуги за 

дейности 

извън

учебния план

срещу 

заплащане, 

които са извън

за обучението по 

програмната система/учебен 

план за дейности по 

задължителното 

предучилищно и училищно 

образование по

стандартите за финансиране

целеви 

средства по чл. 

283, ал. 3 от 

ЗПУО

от дейности 

срещу 

заплащане, 

които са извън 

програмната 

система/учебн

ия план

възстановени от 

родителите 

съгласно 

методиката по чл.

132

финансир

ани от 

други 

източници

, без 

средствата 

от 

държавни

я бюджет

1 2 3 4 5 6

1. Възнаграждения на педагогическите 

специалисти, вкл. задължителни 

осигурителни вноски от работодател

20620 20598 * *

 – назначени с трудов договор 20620 20598 * *

 – наети по ЗЗД 1151 364 * *

(к. 2 + к. 3 + к. 4 +              

41218

41218

1515

Приложение № 9 към чл. 118, ал. 2, т.2

детска градина/училище 

ЧЕГ СТОЯН САРИЕВ ЕООД

Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.03.2021г.

видове разходи

Разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, в т. ч.: Всичко:

Разходи за дейностите по възпитание и 

обучение на децата и учениците, в т. ч.:

за осигуряване и поддържане 

на материално-техническата 

база



2. Възнаграждения на непедагогически 

персонал, вкл. задължителни осигурителни 

вноски от работодател

12719 4016 * *

3. Разходи за персонал - облекло, СБКО, 

обезщетения по КТ  и др.
199 63 * *

4. Разходи за вода, горива, енергия 2589 2035 * *

5. Разходи за материали и консумативи 4454 3500 * *

6. Разходи за храна в задължителното 

предучилищно образование
* * * *

7. Разходи за наем * * 0

8. Разходи за текущи ремонти 0 0

9. Разходи за основни ремонти

10. Разходи за материални активи, които 

нямат характер на дълготрайни

11. Амортизация на дълготрайни 

материални и нематериални активи
5094 4003

12. Разходи за външни услуги без т. 4 и 6 - 

9
2556 2009 * *

13. Финансови разходи, данъци, такси 1402 1101 *

14. Разходи по чл. 283, ал. 3 от ЗПУО * * * *

15. Други разходи, невключени в т. 1 - 14 0 * *

Всичко разходи: 50785 32584 5104

финансиране към 31.03.2021 58533

88473

Забележки: 1.Разходите по т. 15 от да се опишат по елементи като приложение към справката;

                          2. При попълване на т. 1, следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1

                          3. Средствата по ред 25 от к. 2 и 3 не могат да надвишават предоставените такива за сметка на държавния бюджет

0

0

9097

4565

2503

16735

262

4624

7954



от дейности 

финансирани 

от платени 

услуги за 

дейности 

извън

учебния план

срещу 

заплащане, 

които са извън

за обучението по 

програмната система/учебен 

план за дейности по 

задължителното 

предучилищно и училищно 

образование по

стандартите за финансиране

целеви 

средства по чл. 

283, ал. 3 от 

ЗПУО

от дейности 

срещу 

заплащане, 

които са извън 

програмната 

система/учебн

ия план

възстановени от 

родителите 

съгласно 

методиката по чл.

132

финанси 

рани от 

други 

източници

, без 

средствата 

от 

държавни

я бюджет

1 2 3 4 5 6

1. Възнаграждения на педагогическите 

специалисти, вкл. задължителни 

осигурителни вноски от работодател

52159 30558 * *

 – назначени с трудов договор 52159 30558 * *

 – наети по ЗЗД 1151 364 * *

2. Възнаграждения на непедагогически 

персонал, вкл. задължителни осигурителни 

вноски от работодател

25779 8141 * *

82717

82717

1515

33920

Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.06.2021г.

видове разходи

Разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, в т. ч.: Всичко:

Разходи за дейностите по възпитание и 

обучение на децата и учениците, в т. ч.:

за осигуряване и поддържане 

на материално-техническата 

база

(к. 2 + к. 3 + к. 4 +              

Приложение № 9 към чл. 118, ал. 2, т.2

детска градина/училище 

ЧЕГ СТОЯН САРИЕВ ЕООД



3. Разходи за персонал - облекло, СБКО, 

обезщетения по КТ  и др.
480 151 * *

4. Разходи за вода, горива, енергия 3484 2738 * *

5. Разходи за материали и консумативи 5309 4171 * *

6. Разходи за храна в задължителното 

предучилищно образование
* * * *

7. Разходи за наем * * 0

8. Разходи за текущи ремонти 0 0

9. Разходи за основни ремонти

10. Разходи за материални активи, които 

нямат характер на дълготрайни

11. Амортизация на дълготрайни 

материални и нематериални активи
10189 8005

12. Разходи за външни услуги без т. 4 и 6 - 

9
6928 5444 * *

13. Финансови разходи, данъци, такси 2273 1786 *

14. Разходи по чл. 283, ал. 3 от ЗПУО * * * *

15. Други разходи, невключени в т. 1 - 14 0 * *

Всичко разходи: 107752 51566 9791

финансиране към 30.06.2021 107311

Забележки: 1.Разходите по т. 15 от да се опишат по елементи като приложение към справката;

                          2. При попълване на т. 1, следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1

                          3. Средствата по ред 25 от к. 2 и 3 не могат да надвишават предоставените такива за сметка на държавния бюджет

0

18194

12372

4059

169110

631

6222

9480

0



от дейности 

финансирани 

от платени 

услуги за 

дейности 

извън

учебния план

срещу 

заплащане, 

които са извън

за обучението по 

програмната система/учебен 

план за дейности по 

задължителното 

предучилищно и училищно 

образование по

стандартите за финансиране

целеви 

средства по чл. 

283, ал. 3 от 

ЗПУО

от дейности 

срещу 

заплащане, 

които са извън 

програмната 

система/учебн

ия план

възстановени от 

родителите 

съгласно 

методиката по чл.

132

финансир

ани от 

други 

източници

, без 

средствата 

от 

държавни

я бюджет

1 2 3 4 5 6

1. Възнаграждения на педагогическите 

специалисти, вкл. задължителни 

осигурителни вноски от работодател

74568 37634 * *

 – назначени с трудов договор 74568 37634 * *

 – наети по ЗЗД 1151 364 * *

112202

112202

1515

Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.09.2021г.

видове разходи

Разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, в т. ч.: Всичко:

Разходи за дейностите по възпитание и 

обучение на децата и учениците, в т. ч.:

за осигуряване и поддържане 

на материално-техническата 

база

(к. 2 + к. 3 + к. 4 +              

Приложение № 9 към чл. 118, ал. 2, т.2

детска градина/училище 

ЧЕГ СТОЯН САРИЕВ ЕООД



2. Възнаграждения на непедагогически 

персонал, вкл. задължителни осигурителни 

вноски от работодател

33524 10587 * *

3. Разходи за персонал - облекло, СБКО, 

обезщетения по КТ  и др.
609 192 * *

4. Разходи за вода, горива, енергия 4322 3395 * *

5. Разходи за материали и консумативи 9591 7536 * *

6. Разходи за храна в задължителното 

предучилищно образование
* * * *

7. Разходи за наем * * 0

8. Разходи за текущи ремонти 0 0

9. Разходи за основни ремонти

10. Разходи за материални активи, които 

нямат характер на дълготрайни

11. Амортизация на дълготрайни 

материални и нематериални активи
15284 12008

12. Разходи за външни услуги без т. 4 и 6 - 

9
8432 6625 * *

13. Финансови разходи, данъци, такси 5363 4214 *

14. Разходи по чл. 283, ал. 3 от ЗПУО * * * *

15. Други разходи, невключени в т. 1 - 14 0 * *

Всичко разходи: 152843 66333 16222

финансиране към 30.09.2021 146558

Забележки: 1.Разходите по т. 15 от да се опишат по елементи като приложение към справката;

                          2. При попълване на т. 1, следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1

                          3. Средствата по ред 25 от к. 2 и 3 не могат да надвишават предоставените такива за сметка на държавния бюджет

0

27292

15057

9577

235399

44111

801

7717

17127

0



от дейности 

финансирани 

от платени 

услуги за 

дейности 

извън

учебния план

срещу 

заплащане, 

които са извън

за обучението по 

програмната система/учебен 

план за дейности по 

задължителното 

предучилищно и училищно 

образование по

стандартите за финансиране

целеви 

средства по чл. 

283, ал. 3 от 

ЗПУО

от дейности 

срещу 

заплащане, 

които са извън 

програмната 

система/учебн

ия план

възстановени от 

родителите 

съгласно 

методиката по чл.

132

финансир

ани от 

други 

източници

, без 

средствата 

от 

държавни

я бюджет

1 2 3 4 5 6

1. Възнаграждения на педагогическите 

специалисти, вкл. задължителни 

осигурителни вноски от работодател

108847 48460 * *

 – назначени с трудов договор 108847 48460 * *

 – наети по ЗЗД 1151 364 * *

157307

157307

1515

Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.12.2021г.

видове разходи

Разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, в т. ч.: Всичко:

Разходи за дейностите по възпитание и 

обучение на децата и учениците, в т. ч.:

за осигуряване и поддържане 

на материално-техническата 

база

(к. 2 + к. 3 + к. 4 +              

Приложение № 9 към чл. 118, ал. 2, т.2

детска градина/училище 

ЧЕГ СТОЯН САРИЕВ ЕООД



2. Възнаграждения на непедагогически 

персонал, вкл. задължителни осигурителни 

вноски от работодател

46420 14659 * *

3. Разходи за персонал - облекло, СБКО, 

обезщетения по КТ  и др.
855 270 * *

4. Разходи за вода, горива, енергия 9136 7179 * *

5. Разходи за материали и консумативи 12944 10170 * *

6. Разходи за храна в задължителното 

предучилищно образование
* * * *

7. Разходи за наем * * 0

8. Разходи за текущи ремонти 0 0

9. Разходи за основни ремонти

10. Разходи за материални активи, които 

нямат характер на дълготрайни

11. Амортизация на дълготрайни 

материални и нематериални активи
20502 16108

12. Разходи за външни услуги без т. 4 и 6 - 

9
12974 10193 * *

13. Финансови разходи, данъци, такси 69449 54567 *

14. Разходи по чл. 283, ал. 3 от ЗПУО * * * *

15. Други разходи, невключени в т. 1 - 14 0 * *

Всичко разходи: 282278 91294 70675

финансиране към 31.12.2021 195335

Забележки: 1.Разходите по т. 15 от да се опишат по елементи като приложение към справката;

                          2. При попълване на т. 1, следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1

                          3. Средствата по ред 25 от к. 2 и 3 не могат да надвишават предоставените такива за сметка на държавния бюджет

0

36610

23167

124016

444248

61079

1125

16315

23114

0


